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Про
передачу земельних
дiлянок державноi власностi у
комунальну власнiсть

Вiдповiдно до статей l5', ||7,122 Земелъного кодексу Украiни, Указу
Президента Украiни вiд 15.10.2020 JE 44912020 пПро деякi заходи щодо
Прискорення реформ у сферi земельних вiдносин>>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 16.11.2020 Ns 1113 <Щеякi заходи щодо прискорення
реформ у сфер i земельних вiдносин)) та наказу !ержгеокадастру вiд l 1 .1|.2020
J\lЪ 45 <,.Щеякi питання передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення державноТ власностi до комунальноi власностi>, Положення про
Головне управлiння .Щержгеокадастру у Полтавськiй областi затвердженого
нак€Lзом ,Щержавноi служби Украiни з питань геодезiI, картографiТ та кадастру
вiд 1 7 .1|.2016 }lb 308 (у редакцiТ наказу lержгеокадастру вiд 20.02 .2020 J\Ъ 53),

НАКАЗУЮ:

1.

Передати Ромоданiвськiй сслитrlнiй радi Миргоролського

ПолтавськоТ областi

у

комунальну власнiсть земельнi

раi.iогr1,

дiляrн ки

сiльськогосподарського призначення державноТ власностi загальною lIJloщeK)
4\6,84]1 га, якi розташованi за межаN,Iи населених пунктiв згiдно з aKToNl
прий мання-передачi.

2. Право власностi на земелънi дiлянки виникае з моменту

державноТ

реестрацii цього права та оформлюсться вiдповiдно до Закону УкраТни uПро
державну ресстрацiю речових прав на нер}хоме майно та Тх обтяжень>.
З. Контроль за виконанням LIього наказу залишаю за собою.
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начальник

Ярослав ШТИКЕР

ГУ Держгеокадастру у Полтавськiй областi
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Дкт приймання - передачi земельних дiлянок сiльськогосподарського
призначення iз державноi у комунальну власнiсть

0ь,4л

lаlс

м. Полтава

Поптавськiй областi вiдповiдно до
накЕLзу Головного управлiння ,Щержгеокадастру у Полтавськiй областi
вlд с \ at l1lC, Nэ // - 0Т'Г передае iз земель державноi власностi, а
ромоданiвська селищна Рада Миргородського району Полтавськоi областi
1. Головне управпiння,.Щержгеокадастру у

приймае у комунztльну власнiсть земельнi дiлянки згiдно з додатком.
2. IJей Дкт разом iз вказаним наказом е пiдставою для державноТ ресстрацiТ
права KoMyHarrbHoT власностi, на вказанi у додатку земельнi дiлянки,
ромоданiвськот селиrцнот рали vlиргородського району Полтавськот областi.

ffi
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.Щодаток до

Акту вiд Р.r. r'J

та наказу вiд

Мiсце

Площа
земельнот
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Кадастровий номер

з/п

земельноТ дiлянки
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земельноi дiлянки
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призначення
земельноi
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0 1.02
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l6.00 Зеrчrлi запасу (земельнi
дiлянки кожноi категорii
земель. якi не наданi у
власнiсть або користування
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громадянам чи юридичним
особам)

власнiсть або користування
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